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بحث مع مسؤولي المستشفى التعاون في المجال الصحي

بالتعاون مع «التربية»

الساير :وفد من مستشفى جامعة كاليفورنيا

النصف :انطالق مسابقة

يقيم الخدمات الطبية المقدمة في «مبارك الكبير»
ّ

لوس أجنيلي���س (الواليات
املتحدة) ـ كونا :قام وزير الصحة
د.هالل الساير والوفد املرافق له
بزيارة الى جامعة كاليفورنيا في
الواليات املتحدة األميركية في
اطار التعاون بني وزارة الصحة
ومستشفى جامعة كاليفورنيا.
واوضح بيان صحافي أصدره
وفد ال���وزارة اول من امس ،ان
وزير الصح���ة والوفد املرافق
له التقى مع الرئيس التنفيذي
ملستش���فى جامعة كاليفورنيا
وعميد كلي���ة الطب ومجموعة
من كبار االستشاريني ورئيس
اجلراح�ي�ن واالختصاصي�ي�ن
في املستش���فى ،ومت خالل هذه
االجتماعات التعرف على اخلدمات
الطبية املقدمة في مستش���فى
جامع���ة كاليفورنيا واخلبرات
املتراكم���ة في مج���ال اخلدمات
الصحية.
ومت التباح���ث بني اجلانبني
في آلي���ات االدارة الطبية الحد

د.هالل الساير ود.قيس الدويري مع وفد جامعة كاليفورنيا

املستش���فيات التابعة لوزارة
الصح���ة ومت التركي���ز عل���ى
مستش���فى مبارك الكبير الذي
سيكون حتت ادارة كلية الطب
وادارة املستش���فيات االخ���رى
العامة.

ومت االتفاق على أن يقوم فريق
طبي متخصص من مستشفى
جامعة كاليفورنيا بزيارة الى
مستشفى مبارك الكبير للتقييم
الفني الكامل للخدمات الطبية
املقدم���ة في املستش���فى وبعد

ذلك يتم التف���اوض مع افضل
أوجه التع���اون في مجال ادارة
املستش���فيات وتوقيع اتفاقية
تفاهم في هذا اخلصوص.
رافق وزير الصحة أثناء هذه
الزيارة الوكيل املساعد د.قيس

الدويري ومدير االتفاقيات ومدير
مستشفى حس�ي�ن مكي جمعة
د.احمد العوضي ورئيس العناية
املركزة د.محمد شمساه ومدير
ادارة العالقات العامة واالعالم في
الوزارة فيصل الدوسري.
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«كتاب حقائق الحياة» بعد غد
أعلن وكيل وزارة الصحة
املساعد لشؤون الصحة العامة
د.يوسف النصف عن انطالق
مسابقة «كتاب حقائق احلياة»
للبح����ث العلم����ي والتوعية
الصحيـــــــة بالتعاون مــــع
وزارة التربيــــ����ة للعـــــ����ام
الدراس����ي  2011-2010بعد غد
االثنني.
وقال وكيل وزارة الصحة
املس����اعد لش����ؤون الصح����ة
العام����ة د.يوس����ف النص����ف
الدائمة
وهو رئيس اللجن����ة
د.يوسف النصف
املشتركة بني وزارة الصحــــة
ووزارة التربيــــة في تصريـــح صحــــافي ان
هــــذه املس����ابقة تنظم للسنـــة الثانيـــة على
التوالـي.
وأوضح انها تهدف الى تطبيق مبادرة منظمة
األمم املتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العاملية
لالرتقاء بصحة النشء عبر نشر املفاهيم الصحية
ضمن املناهج املدرسية ،مبينا ان الطبعة الثانية
من الكتاب خرج����ت بحلة جديدة بعد تقييمها
ومراجعتها من مختصني ف����ي املجالني الطبي
والتربوي.
وأشار الى توزيع  30ألف نسخة من الكتاب
ف����ي العام املاضي ش����ملت جميع طلبة الصف

التاسع والقت املسابقة جناحا
كبيرا مبشاركة  %50من مدارس
الكويت وتقدمي  381بحثا.
وذكر النصف ان املسابقة
خاصة بتش����جيع قراءة طلبة
الصف التاس����ع ف����ي املدارس
احلكومي����ة واملعه����د الديني،
مضيف����ا ان الكتاب يهدف الى
إمداد تالميذ املدارس باحلقائق
الصحي����ة عن احلياة بش����كل
مبسط ومبحتوى علمي ميكن
الطالب من اتباع س����لوكيات
صحية ايجابية مثل التغذية
الصحية واالهتمام بصحة الفم
واألسنان وجتنب الوقوع في شرك التدخني وإدمان
التبغ وجتنب الوقوع في براثن اإلدمان.
ودعـــ����ا مدي����ري املدارس وأولي����اء األمور
الى تش����جيع الطلبـــة على قـــراءة الكتــــاب
واالشتـــراك في املسابقة ملا له من أثر فعال في
زيـــادة الوعي الصحي بني الطلبــــة واسرهــــم
مـــن اجل االرتق����اء بالصحــــة ب��ي�ن أفــــراد
املجتمـــع.
وتشمل املس����ابقة الطلبة واملعلمني وأطباء
الرعاية األولية واملدارس حيث رصدت جوائز
قيمة للفائزين على مستوى املناطق التعليمية
في مختلف احملافظات.

شاركت في ماراثون حملة «توازن» انطالق ًا من المركز العلمي وحتى المارينا

نوال الحمود :ممارسة الرياضة عالج للكثير من األمراض والسبيل للحفاظ على الصحة

الشيخة نوال احلمود الصباح متوسطة املشاركني في املاراثون

(سعود سالم)

حنان عبدالمعبود

أعربت رئيس���ة مهرجان الطفل املميز
الشيخة نوال احلمود الصباح عن سعادتها
باملش���اركة في ماراثون املشي الذي نظم
ضم���ن أنش���طة حملة «ت���وازن» حتت
رعايتها ومبشاركة وزارة الصحة ،التي
مت إطالقها منتصف األسبوع املاضي في
حفل ضخم تضمن أيضا افتتاح معرض
صح���ي متخصص في مكافحة الس���منة
وطرق معاجلته���ا ،ومت تقدمي مجموعة
من احملاضرات والندوات ألشهر األطباء
املتخصصني في هذا املجال.
وقالت الش���يخة نوال الصباح «انها
املرة األولى التي تشارك فيها في ماراثون
للمشي ،وقالت أفضل ممارسة الرياضة
وأنصح بها كل ش���خص س���ليم معافى،
ليحافظ عل���ى صحته ،وكذلك للمرضى،
ألنها ع�ل�اج للكثير من األمراض ،وكذلك
للتخفيف من مضاعفات األمراض.
وكانت أنشطة املاراثون بدأت في الساعة

الزميلة حنان عبداملعبود مع بعض املشاركني في املاراثون

الثالثة من عصر أمس األول حيث جتمع
املشاركون في نقطة التجمع أمام النادي
العلمي لتسجيل أسمائهم ،وبدأ االستعداد
لالنطالق قبل املوعد بعشر دقائق ،ومن ثم
انطلقوا في املوعد بحضور كثيف لرجال
وزارة الداخلية وكذلك إس���عاف خلدمة
املشاركني حتسبا حلدوث حاالت طارئة.
وانطلقت احلش���ود املش���اركة والتي
كانت أغلبها من األسر جتاه قاعة «سلوى
الصباح» وهناك مت تكرمي الفائزين ألول
مش���ارك من الرجال ،والنساء واألطفال
وعقب توزيع اجلوائز انتقل اجلميع الى
داخل القاعة حيث كانت هناك مسابقات
وفقرات ترفيهية لألس���ر نظمها أعضاء
مهرج���ان الطفل املميز كم���ا مت فتح باب
التسجيل «ملسابقة تخفيف الوزن» والتي
ستبدأ الشهر املقبل وتنتهي في شهر فبراير
حيث سيتم إعالن أسماء الفائزين وتوزيع
اجلوائز في حفل تكرمي يتزامن مع األعياد
الوطنية.

أكدت أن السمنة تمثل  %77.4عند النساء و %73.6عند الرجال

حنان عبدالمعبود

نظمت جلن����ة تعزيز الصحة
مبنطق����ة الفرواني����ة الصحي����ة
محاضرة تعريفية في ثانوية أبرق
خيطان «بنات» بعنوان «صحتك في
غذائك» ،وألقت احملاضرة أخصائية
طب العائلة وعضو جلنة تعزيز
الصحة مبنطقة الفروانية الصحية
د.أنوار النجار وبينت فيها أن الغذاء
السليم هو الطعام الصحي والطازج
املتوازن واملتنوع والذي يشمل كل
املجاميع الغذائية الرئيسية ويساهم
ف����ي منع أو التحكم في األمراض،
وأشارت الى أن املخصصات الغذائية
تختلف بني شخص وآخر أي كمية
السعرات احلرارية احملددة للفرد
حسب العمر ،اجلنس ،والنشاط
احلركي ،الفتة الى أن الغذاء يؤثر
على العديد من األمراض التي قد
تصيب اإلنس����ان من حيث زيادة
خطر اإلصاب����ة بهذه األمراض أو

عدم التحكم فيها.
وأوضحت أن أم����راض القلب
وانسداد الش����رايني من أهم هذه
األمراض ،مبينة أنها تشكل حسب
آخر إحصائيات وزارة الصحة ما
يق����ارب  %2.8أما م����رض ارتفاع
ضغط الدم فيشكل ما يقارب %10.8
والسكر ما يقارب  %11.2أما السمنة
فتشكل ما يقارب  %77.4عند النساء
و %73.6من الرجال ،باإلضافة إلى
العديد من األمراض األخرى مثل
أمراض السرطان مثل سرطان الثدي
والقولون والبروستات وارتفاع
األم��ل�اح وداء النق����رس ونقص
ڤيتامني (د) ونقص الكالس����يوم
ومرض هشاشة العظام وغيرها
من األمراض التي يكون الغذاء أحد
مسبباته.
وذكرت أن ه����ذه األمراض في
تزايد مستمر خاصة مع العادات
الغذائية اخلاطئة ،وهناك من األغذية

د.أنوار النجار

الضارة التي ينصح بتجنبها إما
لزي����ادة س����عراتها احلرارية أو
الحتوائه����ا على مواد اصطناعية
غير مأمون����ة ،ومن هذه األطعمة
الوجبات السريعة ،واملشروبات
الغازية وملح الطعام خاصة عند
األطفال واحللويات والعصائر التي

جانب من املاراثون

دعت مرضى السلياك لاللتزام بالحمية

النجار %2.8 :نسبة أمراض القلب وانسداد الشرايين
و %10.8ارتفاع ضغط الدم و %11.2السكر في الكويت
حتتوي على ألوان اصطناعية.
ولذل����ك يفض����ل اس����تبدالها
باألطعمة املفيدة التي تقلل خطر
اإلصابة باألمراض املزمنة كما أنها
تساهم في التحكم في هذه األمراض
ان وجدت.
ومن ه����ذه األطعم����ة الفواكه
واخلضراوات التي حتتوي على
الڤيتامينات املهمة لصحة اجلسم
ومواد مضادة لألكسدة واألورام
ولذلك ينصح بالتأكيد على إضافتها
إلى الغذاء اليومي خاصة لألطفال
كوجبات خفيفة.
وأضاف����ت ان االهتمام بتناول
املجموع����ات الغذائية األخرى من
مجموع����ة احللي����ب ومنتجاته،
اخلبز واحلبوب ،اللحوم خاصة
اللحوم البيضاء مثل السمك يزود
اجلس����م بكل احتياجاته اليومية
كما أنه يس����اهم في احلفاظ على
ال����وزن املثالي خاصة عند تناول

تكرمي الطفلة الفائزة لبنى أمين

وجبات متعددة في اليوم الواحد
بكميات قليلة وبسعرات حرارية
بسيطة.
ويجب عدم تخطي أو إلغاء أي
من هذه الوجبات وأهمها هي وجبة
اإلفطار التي تس����اهم في احلفاظ
على الوزن بشكل رئيسي وتساعد
اجلسم على القيام بوظائفه احليوية
بالصورة املثلى ،مؤكدة أنه يجب
عدم إلغاء أي من هذه املجموعات
مثل إلغاء مجموعة اخلبز واحلبوب
لغرض تخفيض الوزن ملا في ذلك
من أثر سلبي على اجلسم .ويجب
أال ننسى أهم مادة غذائية جلسم
اإلنس����ان وهي املاء حيث يشكل
أكثر من  %75من مكونات اجلسم
ويس����اهم في طرد املواد السامة
والفضالت ولذلك ينصح بشرب
ما يقارب  8 – 6أكواب من املاء وأكثر
خاصة في الصيف أو أثناء التعرق
الشديد عند ممارسة الرياضة.

الفريح %57 :من المصابين باألمراض
العصبية ال يستطيعون هضم الطعام

دعت رئيسة فريق التوعية
عن السلياك من مركز العمل
التطوعي املستش����ارة سعاد
الفريح مرضى السلياك لاللتزام
باحلمية اخلالية من اجللوتني
لتف����ادي تطور أع����راض هذا
املرض.
ويتسبب مرض السلياك
في حتس����س األمعاء الدقيقة
للجلوتني املوجود في بروتني
القمح والش����عير والشوفان
واحلنطة.
وأوضحت الفريح لـ «كونا»
ان الدراس����ات أثبتت ارتباط
م����رض الس����لياك باألمراض
العصبي����ة وم����ن أهمها تلف
الدماغ.
وذكرت الفريح ان  %57من
املصابني باألمراض العصبية
املختلفة ال يستطيعون هضم
الطع����ام داعي����ة املرضى الى
الفحص والتأكد من إصابتهم

سعاد الفريح

بامل����رض وبخاص����ة مرضى
التصلب املتعدد الـ (ام اس).
وذكرت ان هناك طريقتني
لتش����خيص املرض أوالهما
حتلي����ل ال����دم وه����و يعطي
تشخيصا دقيقا بنسبة %90
والثانية ع����ن طريق املنظار
الذي يؤك����د اإلصابة باملرض

من عدمها.
ويعد مرض السلياك مرضا
متش����عبا ومرتبطا بأمراض
اخ����رى وأثبتت الدراس����ات
ان األش����خاص األكثر عرضة
لإلصابة بهذا املرض هم أقارب
مرض����ى الس����لياك ومرضى
متالزمة داون ومرضى متالزمة
تيرنر ايضا.
ويوجد أكثر م����ن  8آالف
مري����ض مصابني بهذا املرض
في الكويت وفقا إلحصاءات
عاملية ومن أبرز أعراض هذا
املرض هي تقلصات في األمعاء
وانتفاخ البطن وازدياد الشهية
الشديد أو نقصانها وحموضة
املعدة وكث����رة الغازات وآالم
الظهر واإلمس����اك أو اإلسهال
والتورم والضعف الش����ديد
واإلجهاد وتش����قق اللس����ان
وتقلص العض��ل�ات وجفاف
اجللد وحتسسه.

